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O projeto tem como objetivo principal investigar as dimensões e articulações teórico-

metodológicas implicadas nos processos de ensino criativo e de aprendizagem musical criativa, a 

partir do acompanhamento de ações criativo-musicais desenvolvidas colaborativamente com 

professores de música da rede pública de educação básica. A equipe de pesquisa é formada pela 

coordenadora Viviane Beineke, professores de música que colaboram com o projeto, alunos do 

Curso de Licenciatura em Música e alunos do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Música da UDESC.  

O referencial teórico da pesquisa vem sendo refletido num processo em que procuramos 

construir um ciclo que parte dos estudos sobre a aprendizagem criativa para a elaboração dos 

planejamentos, passando à prática em sala de aula, cujos registros produzem dados que nos 

permitem rever e ampliar fundamentos teóricos e metodológicos para a educação musical. Na 

abordagem da aprendizagem criativa, o ensino de música, enfatiza: (a) o envolvimento dos alunos 

na experimentação, inovação e invenção e (b) a investigação intelectual, isto é, a aprendizagem da 

música enquanto área de conhecimento.  

Metodologicamente, a pesquisa se divide em três etapas: a primeira consiste na elaboração 

coletiva de um projeto criativo-musical, a segunda consiste na aplicação desses projetos com 

turmas de crianças e jovens e a terceira consiste na análise dos dados coletados e redação do 

relatório de pesquisa. Neste relato parcial são apresentadas ações do projeto desenvolvidas em 

escolas de educação básica. 

A equipe de pesquisa realiza reuniões quinzenais, nas quais são discutidas questões pertinentes 

a cada momento de desenvolvimento da pesquisa. Neste relato é destacado o processo em torno do 

início da aplicação do projeto criativo-musical desenvolvido no semestre anterior. O projeto foi 

chamado de planejamento da “nunvenzinha”, elaborado com base no livro infantil “Gute Reise, 

Kleine Wolke”, de autoria de Muzo. O livro contava, através de imagens, as aventuras de uma 

nuvem nascida do caldeirão de uma bruxa, não fazendo uso de escrita. O projeto propunha fazer 

uso dessa história em sala de aula, pedindo que as crianças dessem continuação à história em forma 

de música.  

Sendo assim, nas reuniões quinzenais estava sendo discutido o andamento da aplicação do 

projeto pelos professores participantes, que narravam as aulas dadas para as turmas em que o 

projeto estava sendo desenvolvido. O assunto era discutido pelo grupo, que contribuía com 

sugestões. Nesse mesmo semestre participei da aplicação do projeto da nuvenzinha em duas turmas 

de terceiro ano do ensino fundamental, uma no Colégio de Aplicação da  Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), com uma média de doze alunos, e outra na Escola Básica Municipal Batista 
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Pereira, com aproximadamente 30 alunos. Ambas as escolas disponibilizavam salas específicas de 

música equipadas com diversos instrumentos, como flautas, teclados, metalofones, xilofones e uma 

grande variedade de instrumentos de percussão. No Colégio de Aplicação a sala também 

disponibilizava um computador, e no Batista Pereira havia um projetor para uso em aula. Meu 

trabalho como bolsistas durante o acompanhamento dessas duas turmas consistiu em observar as 

aulas, fazendo registros em forma de observações escritas, gravações de áudio, gravações em vídeo, 

e a realização de uma entrevista com os alunos no fim do projeto, essa também registrada em vídeo. 

Durante a coleta de dados, assim como nos meses seguintes, realizei também a transcrição do 

material de áudio e vídeo coletado, ouvindo o material e anotando o que estava acontecendo durante 

a aula, assim como as falas dos alunos e professores.  

No final do semestre foi levantada e aceita a possibilidade de os bolsistas de iniciação cientifica 

escreverem um artigo para o IX Encontro de Pesquisa e Extensão do Grupo Música e Educação 

– MusE. Para tal, foram lidos vários textos visando aprofundar o referencial teórico pertinentes ao 

tema selecionado, resultando na escrita de um artigo com outra bolsista do projeto, sob orientação 

da professora orientadora. 

Meu período de atuação como bolsista de iniciação científica do Projeto de Pesquisa Práticas 

Criativas em Educação Musical: interfaces teóricas e metodológicas foi de grande contribuição 

para meu desenvolvimento acadêmico, me permitindo aprofundar meu conhecimento em educação 

musical, mais especificamente a aprendizagem criativa, através dos textos e materiais lidos, dos 

debates e discussões promovidos nas reuniões e da minha participação nas aulas de música 

observadas. A atuação no projeto expandiu minha concepção de educação musical, ampliando 

minha própria forma de dar aulas, para uma forma mais consciente, buscando contribuir 

positivamente para a formação humana e musical dos alunos.  

 


